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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
odpočatí a plní elánu po
zimě jsme se těšili ze slunečných dnů a teplého
počasí. Tohle nadšení
nám bohužel pozastavila
celosvětová pandemie
s názvem – koronavir
COVID 19. V této době
se některým z nás skoro
úplně zastavil běžný život. Byla to doba, která
nám ovšem dala čas na
život rodinný. Zavřela se
nám škola, školka, spoustu z nás nemohlo chodit
do práce, nemohli jsme
se setkávat se svými
blízkými… Tento čas nám ukázal, jak umíme držet
při sobě.
Chtěla bych moc poděkovat dobrovolnicím, co našily potřebné roušky skoro pro celou obec. Chtěla bych poděkovat, že jste se všichni chovali ohleduplně, zodpovědně
a pomáhali si navzájem. Starším občanům i lidem v karanténě se nabídla pomoc s nákupy a všichni z vás se
vždy mohli obrátit o pomoc na obecní úřad. I v této
době nouzového stavu obecní úřad dále fungoval
a řešila se spousta věcí, o kterých bych vás teď ráda
informovala.
V měsíci dubnu byla do parku u kulturního domu
pro naše nejmenší spoluobčany pořízena nová herní sestava. V květnu jsme po zvážení bezpečnosti
k tomuto prvku doplnili nový živý plot. Dnes nás
moc těší, že je to oblíbené místo pro setkávání
rodičů a dětí.
Další investicí je nákup nového nábytku do kulturního domu. Jedná se o polstrované židle a stoly,
s realizací se počítá v srpnu letošního roku.
Momentálně jsme nainstalovali nové odpadkové
koše se sáčky na psí exkrementy. Myslím, že je na
každém z nás zvážit, jak se v obci při procházkách
s našimi domácími mazlíčky budeme chovat. Bylo by
také dobré využívat našeho sběrného dvoru, který je
pro občany otevřen zdarma a to každou středu a sobotu v týdnu sběru komunálního odpadu.
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Jsem velmi ráda, že nám byly schváleny již čtyři
dotace:
• Z Ministerstva vnitra a ze Zlínského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Kudlovice.
• Z Ministerstva kultury na pořízení notebooku
do místní knihovny.
• Z Ministerstva životního prostředí projekt s názvem „obnova historické aleje Hradská“. Chtěli bychom touto cestou zamezit neohleduplnému jednání lidí a vytváření černých skládek
a tím také vytvořit místo pro relaxaci a odpočinek
v přírodě. Je to první etapa v pokračujícím projektu propojení s obcí Halenkovice.
• Z Ministerstva pro místní rozvoj projekt
„Barevná zahrada Základní školy“ i s venkovní
výukovou učebnou.
Dále chci zmínit i připravené a připravované projekty jako je rekonstrukce hasičské zbrojnice a oprava
místních komunikací a chodníků - jmenovitě - dlážděný úsek směrem k hřišti, ulice „Řadovky“, „U kostela“,
projekt most Dražky, projekt obchvat Dolina, chodník
„Zástava“ a průtah obcí. Na všech těchto důležitých
projektech se usilovně pracuje.
Chod kulturních akcí v obci se nám teď bohužel trochu pozastavil. Poslední akcí, která se nám uskutečnila, bylo divadelní představení 1. března. Následující
koncert Mužského a ženského sboru byl díky nouzovému stavu již bohužel zrušen jako i tyto plánované
akce - Ukliďme Česko – Kudlovice, Košt slivovice, Jarní
běh od sádku k vinohrádku, Stavění Máje, Poznávací
zájezd do Krakova, Den rodičů s dětmi a Kácení Máje
a Den otevřených sklepů. O nových termínech některých zmíněných akcí budete včas informováni
na internetových stránkách obce.
Závěrem bych vás ještě informovala o úspěšném dokončení projektu silnice směrem od Babic
i s novými chodníky a osvětlením. Nové osvětlení přibylo i k hlavní silnici na Dolině.
I když máme před sebou ještě kus práce, věřím, že se
nám i nadále bude dařit postupně dokončovat další
a další projekty.
Přeji vám krásné slunečné dny, hezkou dovolenou
a především pevné zdraví.
Renata Čechmánková,
starostka obce
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Projekty obce
Silnice k hřišti
Stav projektu: Podán na stavebním úřadě
Předpokládaná realizace: podzim 2020 - jaro 2021

Projekt komunikace i mostu se zatím řeší na úrovně
studie, bude probíhat majetkové vyrovnání s vlastníky
a další ladění.

Nejdále s vyřízením a tím
pádem nejblíže k realizaci je rekonstrukce
místní komunikace od
obchodu směrem k hřišti. Jedná se o poslední
úsek z žulových kostek
na této ulici včetně přilehlého chodníku. Projekt řeší pokládku nového asfaltového krytu a výstavbu nového chodníku.
Na místě bylo svoláno místní šetření s obyvateli,
projekt se následně odladil a nyní probíhá vyřízení
stavebního povolení.

Průtah obcí
Stav projektu: Situační výkres průtahu je hotový,
probíhá koordinace s ostatními subjekty (kanalizace, elektro, veřejné osvětlení)
Předpokládaná realizace: 2021/2022

Silnice řadovky
Stav projektu: V realizaci
Předpokládaná realizace: jaro 2021
Další v řadě obecních
investic do silniční sítě
je rekonstrukce ulice
u řadovek k zahradnictví. Projekt je zatím
v počátku, s realizací se
počítá v dalším kalendářním roce.
Rekonstrukce bude zahrnovat nový asfaltový
kryt, chodníky a napojení vjezdů.
Silnice u kaple + most přes Kudlovický
potok
Stav projektu: Zpracovává se studie
Předpokládaná realizace: podzim 2021/jaro 2022
V pořadí posledním vzájemně odsouhlaseným projektem rekonstrukce silniční sítě je rekonstrukce komunikace u kaple.
Začátek úseku bude na
hranici nové komunikace u řadovek, končit
bude úsek novým mostem přes Kudlovický
potok.

Nejdůležitější
stavební akcí pro
obec je bezesporu
rekonstrukce jejího průtahu. Příprava celé zakázky
je velmi složitá,
protože musí dojít
k dokonalé koordinaci mezi několika stavebníky. Iniciátorem celé zakázky je samozřejmě obec, nicméně do
stavby vstupuje navíc Ředitelství silnic Zlínského kraje,
kterému patří komunikace mezi obrubami. Dále je nutná
koordinace s firmou E. On, která bude přemisťovat vedení NN, VN a Trafostanice.
Na obec připadají chodníky s napojením na vjezdy,
rekonstrukce, případně výstavba nové kanalizace
a nové veřejné osvětlení. Už jenom koordinace těchto
ryze obecních investic je poměrně složitá, s nástupem
dalších dvou investorů se situace stává složitá o to více.
Obchvat dolina
Stav projektu: v realizaci
Předpokládaná realizace: 2021
S rekonstrukcí místní komunikace se počítá i na Kudlovické dolině. Odsouhlasena
je oprava tzv. obchvatu Dolina, který k dnešnímu dni
slouží k obsluze 11 rodinných domů.
Myšlenka na zpevnění komunikace vznikla již před
několika lety, o čemž svědčí
pozůstatek silničních obrub
a přídlažby při nájezdu na
krajskou komunikaci. V posledním roce vzniklo několik
jednání přímo na místě, kterých se zúčastnili i obyvatelé, kterých se úprava komunikace bude dotýkat nejvíce.
Jejich připomínky se následně zapracovaly a dále zapracovávají do projektu. Doposud vzniklo několik verzí projektu, u kterých se hledá nejlepší poměr ceny a kvality.
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Co je u nás nového
Pro naše nejmilejší herní sestava u kulturního domu

Odpadkové koše na psí extramenty

Odpadkové hospodářství
• KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu probíhá každé úterý
v sudý týden.

Žádáme občany, aby větší množství plastů a papíru neukládali vedle kontejnerů, ale přivezli je
přímo do našeho sběrného dvora.

• SVOZ ODPADŮ
PAPÍR: zpravidla probíhá každé pondělí
PLASTY: zpravidla probíhá každé úterý a pátek
SKLO: zpravidla probíhá ve středu, a to 2x za měsíc
KOV: zpravidla probíhá ve středu, a to 1x za měsíc
TEXTIL: svoz probíhá 1x týdně a dle potřeby
SBĚRNÉ MÍSTA: u obecního úřadu, u obchodu,
u sběrného dvora, na Dolině

• SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr je umístěn v objektu garáží a dílen
obecního úřadu, tj. naproti zahradnictví.
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V měsících březen až říjen je sběrný dvůr otevřen:
- každou středu od 14.00 do 15.30 hodin
- v sobotu v týdnu sběru komunálního odpadu od
9.00 do 10.30 hodin
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Okýnko - naši úspěšní spoluobčané
Výrobci krojů na Slovácku
Také tento pomyslný výlet za tvůrci, kteří ovládají
nejrůznější textilní technologické postupy, bude
velmi zajímavý. Zavítáme za krajkářkou Martinou
Rybnikářovou (18. 3. 1971, Uherské Hradiště),
za svobodna Mikšovou, žijící v ulici Dolina čp. 157
v obci Kudlovice.
Martina je po celý život uchvácena paličkováním.
Předpoklady pro tuto práci u ní byly položeny už
v dětství. Její maminka, Jana Mikšová, totiž působila jako učitelka základní školy, kde krom jiného
vyučovala také ruční práce, tatínek, Ing. František
Mikš, je zahradním architektem. Sestra, Ing. Andrea
Kryštofová, má zase jako hlavního koníčka folklor.
Není proto divu, že výtvarné vnímání provází paní
Rybnikářovou každodenně. Již jako školačka velmi
ráda vyšívala, zejm. křížkovým stehem, s oblibou
šila jednoduché oděvy a ráda se věnovala pletení.
Při mé nedávné návštěvě u ní zavzpomínala: „K této
zálibě mě přivedla babička Anna Fajtlová (19121998), která ovládala drhání na rámu, a pak hlavně
maminka, která moc ráda pletla. Z vyprávění v naší
rodině jsem se doslechla, že i sestra mé babičky
Anežka Marie Tarsicie Kostelníková (1918-1982) se
intenzivně celý život věnovala ručním pracím, a to
jako jeptiška u řádu Dominikánů v klášteře.“
Martina Rybnikářová absolvovala Základní školu
v Babicích (1977-1985), následovalo gymnázium
v Otrokovicích (1985-1989) a pomaturitní studium
na Střední zdravotní škole v Brně, obor asistent
hygienické služby (1989-1991). Jak sama říká, ve
volných chvílích ji to vždy táhlo k ručním pracím a
k jakékoliv tvořivé činnosti. Od dětství měla zálibu
ve výrobcích z přírodních materiálů, zejm. z textilu,
dřeva nebo z kůže.
Doplnila k tomu: „Paličkovanou krajku jsem poprvé jako dítě viděla v tehdejší prodejně Krásná jizba
v Uherském Hradišti, byla jsem tím dílem doslova
fascinovaná a bylo mi už tehdy jasné, že to musím
umět. A když
jsem
později
jako svatební
dar obdržela od
přátel krásný
paličkovaný obraz, bylo už jednoznačné, že se
této technice
musím naučit

hned. To se mi splnilo v roce 2001, kdy jsem se přihlásila do prázdninového kurzu paličkované krajky,
jehož lektorkou byla Zdeňka Brandysová, a poté do
kurzů Lenky Malátové z Brna, která vedla letní kurzy paličkování v Chorvatsku. Paní Brandysová pořádala např. ve vlčnovské Galerii na Měšťance průřez
vlastní tvorbou paličkované krajky. Tolik krásy na
jednom místě – to byla pastva pro oči i duši. A krajka si mě získala. Díky této technice mohu vyrábět
a ztvárňovat drobné i větší náměty, které se vážou
na lidové umění, ale také i moderně pojaté motivy
nebo i abstrakce.“
Jak už bylo sděleno, paní Martina se paličkováním zabývá ve
volném čase. Je
referentkou hygienické služby v
Uherském Hradišti a paličkování
bere coby příležitost ke specifické relaxaci.
Vlastními výrobky obdarovává
především
své
blízké a známé.
Vyhledává ženy, které se stejně jako ona věnují tradičnímu paličkování, a snaží se toto řemeslo, jež se i v našem regionu předává z generace
na generaci, udržovat. Zásadní přínos a poznání
v oboru krajkářství přinesly zmíněné kurzy vedené
5
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vlčnovskou rodačkou Zdeňkou Brandysovou, realizované v Uherském Ostrohu a v Uherském Hradišti a také workshopy pod vedením krajkářky Lenky
Malátové. V nich se Martina věnovala převážně
moderním motivům, jež pak využívala pro nástěnné obrázky, šperky nebo prostorové dekorace.
M. Rybnikářová si neustále rozšiřuje vědomosti
soustavným studiem populární i odborné literatury, setkává se na jarmarcích s tvůrci a prodejci tohoto zboží a získává nové kontakty.
Sdělila mi: „Chtěla bych se věnovat takové tvorbě,
která by byla využita na krojích, kde obdivuji krajky na obojcích - límcích, unikátní jsou paličkované
krajkové středy úvodních a koutních plachet. Ale
historie krajky sahá hluboko do minulosti a původně sloužila ke zkrášlování spíše bohatým lidem. Ti
krajku používali jako ozdobu svých nákladných oděvů nebo jako jí zdobené textilie a doplňky vybavení
šlechtických sídel. O mnoho let později se dostávala
i k chudším lidem. Paličkovaná krajka se podle historických podkladů objevila na našem území v polovině 17. století a je spojena se jménem belgické
šlechtičny Magdaleny Grambové, která se až jako
vdova po správci potštejnského panství Kašparu
Grambovi usadila v městečku Vamberk v Orlických
horách. Tak se postupně paličkování a krajkářství
začalo šířit dál a stalo se velmi oblíbeným. Asi všichni známe pojem ´vamberská krajka´.“
Martina se v roce 1995 provdala za Pavla Rybnikáře,
který ji v krajkářské tvorbě podporuje a ochotně s ní
navštěvuje muzea, krajkářské trhy, jarmarky a výstavy, ponejvíce ve Vamberku a ve Valašském Meziříčí.
Dodala: „Základní pomůckou pro práci každé krajkářky je textilem potažený válec či poduška, česky se mu
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říká herdula. Je obvykle vyplněn slámou, senem nebo
pilinami, po povrchu je potažen látkovým obalem.
Základním pracovním nářadím je skupina vysoustružených dřevěných paliček, nejlépe z tvrdého dřeva.
Tato práce se neobejde bez velkého množství špendlíků. No a k tomu všemu je třeba příze, bavlněná či
hedvábná, ale můžou to být i zlaté nebo stříbrné nitě.
Krajka nám tak vzniká pod rukama křížením a uvazováním volných nití navinutých na těchto dřevěných
paličkách. Na podušce si připevním předem navržený
motiv, tedy podvinek, nebo vzor a podle něho se váže
krajkářský výrobek. Přízi si vybírám podle toho, jak
má vypadat následné krajkové dílo.“
Martina Rybníkařová prozradila, že vedle krajek pletených, háčkovaných, síťovaných, drhaných i šitých,
a vedle bílé dírkové
výšivky je to právě
paličkovaná krajka,
kterou si zamilovala a v níž vidí svůj
potenciál. Křížení
a prohazování nití
namotaných
na
malých dřívkách jí
učarovalo. V jejím
sortimentu
jsou
doposud nejrůznější kapesníčky,
ubrousky a drobné
prostírky s ručně
paličkovanými okraji, drobná závěsná krajka v zarámovaných obrázcích, krajkové šperky, další módní
doplňky jako límečky nebo ozdoby na šaty, vánoční
ozdoby, dámské šaty s aplikací ručně paličkované
krajky a další. Je pravděpodobné, že s prací Martiny Rybnikářové se budeme stále více setkávat
i v krojové tvorbě. V této souvislosti je nutno závěrem zmínit, že
loni byla tradice
a technika paličkované krajky jako
rukodělné textilní
řemeslné dovednosti zapsána na
Národní seznam
nehmotného kulturního dědictví
České republiky.
autor Romana
Habartová,
Malovaný kraj
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Okýnko - naši úspěšní spoluobčané
Mistrině České republiky
Sen se stal skutečností. Ještě nikdy atletky Slovácké Slavie nezvítězily na mistrovství České Republiky,
které proběhlo v Praze na Slavii 6. října 2019, kde
naše juniorky (ročník 2004-2005) dosáhly skvělého
výsledku a dovezly zlaté medaile.
Za výrazné podpory dvou žákyň z Kudlovic a to:
Kačky Škrabalové - běh na 1500 m překážky
a Natálky Nagyové - vrh koulí, diskem a kladivem.
Velká gratulace holkám i jejich trenérům.
Pavel Škrabal

Štěpán „Pepin“ Vlk, ročník 2009
Jezdit bikros začal v 5 letech, ale čím dál víc ho to
táhne do lesa na přírodní traily nebo na pumptrackové závody, kde může zúročit co se na bikrosové
dráze naučil.
Mezi největší úspěchy lze považovat mnohá pódiová umístění na pumptrackových závodech ať už na
Moravě nebo i v Kálnici na Sĺovensku.
Na horském kole si velmi cení výhry v úvodním
prologu závodu Endurosérie na Kopřivné v loňském roce.
V tomto věku však opravdu nejde tolik o výhry, ale
spíše o samotnou radost z ježdění na kole.

Jiří Uvíra
Jiří Uvíra, žák 5. třídy kudlovické základní školy, je
od 6 let členem kanoistického oddílu v Ostrožské
Nové Vsi.
V jeho barvách závodí na regionální i celostátní
úrovni, získal již početnou sbírku medailí. Třikrát
se stal vítězem Velkomoravské ligy ve své věkové
kategorii, na loňském Mistrovství České republiky
v Račicích zvítězil v singlu na 200 m a 500 m, na
kilometrové trati byl druhý. Z mezinárodního Kanu
Marathonu ve Vídni si přivezl pohár za vítězství na
1,5 km.
Uvidíme, jak se mu bude dařit v této sezoně, jejíž
jarní část byla díky koronakrizi na závody chudá.
7

www.kudlovice.cz

Akce - které proběhly
Tříkrálová sbírka 5.1.2020 – vybráno 33.895 Kč

dětský karneval – 1. 2. 2020

valentýnská výstava vín 15. 2. 2020 –

cena starostky obce nejlepšímu vinaři

lyžování – 17.2.2020 – Stuhleck v Rakousku
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Akce - které proběhly
fašank – 22. 2. 2020

maškarní ples – 22. 2. 2020

divadelní představení – 1.3.2020 – Normální debil divadelní spolek Pecka

velikonoce 2020 – Velikonoční hrkání v mimořádné situaci
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Základní škola
Ve stávajícím školním roce se v naší
malotřídce učí 35 žáků, z toho první vysvědčení se letos rozdává osmi
prvňáčkům. Na chodu školy se podílí
desetičlenný pracovní kolektiv, který
se snaží dětem zajistit atmosféru rodinné školy.
Ve znamení poznávání Zlínského kraje se nese tento školní rok, bohužel
ve své druhé polovině poznamenaný
pandemií koronaviru. Na celý školní
rok jsme měli naplánované školní výlety do pěti míst našeho kraje, stačili
jsme uskutečnit pouze tři. Děti si užily celodenní výlet na zříceninu hradu Cimburk, na kouzelnou Žítkovou
a výšlap na hrad Buchlov. Další plánovaná akce do Zlína (Bat‘ova kancelář, muzeum, ateliéry) se už bohužel
nemohla uskutečnit. O posledním
výletě do Kurovického lomu se ještě
rozhoduje, zda se už uskuteční. Do
uzavření školy 11. března naši žáci
absolvovali i další akce. Před Vánoci
proběhl ve Spytihněvi tradiční florbalový turnaj, v jehož historii naši florbalisté poprvé vyhráli první místo, na
které byli nejen oni a jejich trenér,
ale i ostatní ve škole náležitě pyšní.
Z dalších akcí, kde žáci reprezentovali
kudlovickou školu, zmíníme Okrskovou recitační soutěž ve Starém Městě. Mezi tradiční akce, do kterých se
zapojujeme, patří Ježíškova vnoučata, Adventní zpívání u Strmenských, Vánoční putování za zvířátky, podzimní sběr papíru, Drakiáda
a další. Ze školních akcí ještě zmíníme návštěvu anglického představení
v Uh.Brodě či úspěšný Den otevřených dveří spojený s Jarmarkem,
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který si užili nejen žáci, ale i
jejich rodinní příslušníci. Naši
žáci se tento školní rok účastní výukového projektu Finanční gramotnost pod záštitou DDM Šikula, dále tradiční
návštěvy místní knihovny a
čtení pohádek dětem před
spaním v mateřské škole. Od
začátku školního roku probíhaly na naší škole zájmové kroužky
(celkem osm), jejichž činnost byla
přerušena v polovině března v důsledku pandemie. Bohužel ani zápis
dětí do naší základní školy neproběhl
v klasické podobě, uskutečnil se pouze bez přítomnosti dětí. Do nového
školního roku 2020/21 bylo přijato
deset budoucích prvňáčků. Na akce,
které z důvodu pandemie neproběhly, se budeme těšit někdy příště. At‘
už zmíněný výlet do Zlína, Den dětí
a rodičů - výlet na Komínka, spaní ve
škole na Čarodějnice, Sportovní den,
ukázka Parkouru…Ani naše školní
družina nezůstala pozadu, co se týká
aktivit a zajímavých činností. Paní vychovatelka si připravila různá témata
– výrobu Svatováclavské koruny, čtení na pokračování Čapkovy Dášeňky
a Werichova Fimfára, nejen u dětí
velmi úspěšný čajový dýchánek, anebo projekt Požární ochrana očima
dětí. Stejně tak spousta krásných akcí
čeká na děti v příštím školním roce.
Kdo by si však myslel, že škola v době
svého uzavření nefungovala, je na
omylu. Vyučování v této nelehké
době probíhalo distanční formou,
to znamená, že paní učitelky zadávaly žákům každý týden učivo přes

email nebo osobně dětem dodávaly
pracovní listy a následně sbíraly ke
kontrole. Výuka byla zaměřena především na stěžejní předměty jako je
matematika, český jazyk, prvouka,
vlastivěda, přírodověda, anglický
jazyk. Výuka probíhala také přes videohovory, což bylo pro mnohé novinkou, kterou si však brzy osvojili
i prvňáčci. Zapojení rodičů do výuky bylo více než kdy jindy nezbytné
a tímto jim patří poděkování za spolupráci. Zpátky v lavicích jsme většinu děti uvítali po více než dvou
měsících. Někteří žáci zůstali na distančním vzdělávání do konce školního roku doma. Všechny činnosti
ve škole probíhaly za dodržování
bezpečnostních opatření, která nám
neubrala na radosti ze vzájemného
setkání. I tento neobvyklý školní rok
byl zakončen tradičně pasováním
prvňáčků na čtenáře a rozloučením
se sedmi žáky pátého ročníku.
V této pro nás všechny tak zvláštní
době děkujeme ještě jednou dětem i
jejich rodičům za trpělivost a pomoc,
rovněž tak obětavým provozním zaměstnancům a zástupcům Obecního
úřadu v Kudlovicích.
Zaměstnaci ZŠ Kudlovice
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Mateřská škola
V průběhu roku 2020 jsme pokračovaly plněním
úkolů podle vzdělávacího programu, který je rozdělen do tématických celků a ty do jednotlivých témat, která jsou rozpracována tak, aby navazovala
na roční období, svátky v roce, počasí...
S dětmi jsme pracovaly individuálně i skupinově.
Hledaly jsme nová témata, nápady pro získání co
nejvíce pozornosti dětí. Děti se aktivně podílely
na estetickém vzhledu prostředí mateřské školy.
Výzdobu tvořily především jejich práce.
Při práci s předškoláky jsme využívaly všechny dostupné materiály, aby děti byly na vstup do ZŠ dobře připraveny. Rozvíjely jsme fonematický sluch,
výslovnost, početní představy, nacvičovaly jsme
správný úchop
tužky, držení nůžek.
Zpestřením každodenních činností byl zahradnický
kroužek
s paní Ryšavou,
návštěva muzea
ve Zlíně, kde se
děti
účastnily
výukového programu „Kocourek Modroočko“,
plnění programu

„Cesta za nosem„
ve filmových ateliérech Zlín.
Děti si zasoutěžily
v krásných maskách na tradičním
karnevale v MŠ,
kde
nechybělo
tancování a pohoštění.
Milým překvapením pro předškolní
děti bylo zkrácené spaní, kdy děti
plnily námi připravené úkoly.
V době přerušení provozu z důvodu pandemie děti
pracovaly s rodiči doma dle vlastního uvážení.
Na pondělí 25. 5. jsme se všichni už těšili, protože
jsme se po dvou měsících opět sešli v naší školce.
I když do letních prázdnin zbývá pouze měsíc, bude
naše předškolní výuka intenzivní, každodenní, protože máme velký zájem na tom, aby naši předškoláčci, kteří se se školkou rozloučí, úspěšně zvládli
vstup do nové etapy svého života v základní škole.
Paní učitelky MŠ Kudlovice
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místní knihovna
Tento příspěvek by za normální situace byl rekapitulací toho, co se v posledním půlroce stalo
v knihovně, co nás čeká a co plánuji. Ovšem jako
na všechno i na knihovnu dopadl koronavirus
a nutnost uzavření. Knihovna musela být téměř
dva měsíce zavřená.
K jejímu znovuotevření došlo v první možný termín, a to 28. dubna. Ale nic není jako dřív. Ani
knihovny. Znovuotevření je provázeno nutností
dodržovat několik pravidel:
• před vstupem do knihovny je nutné si vydezinfikovat ruce
• vstup je povolen pouze s rouškou
• v knihovně mohou být současně pouze 2 čtenáři
• je potřeba dodržovat bezpečnou vzdálenost
2 m a zdržovat se jen nezbytně nutnou dobu
• vrácené knihy jsou uloženy na týden do karantény

V tomto stavu bude nutné provozovat knihovna
po zatím neznámou dobu.
Kdyby nebyla pandemie, tak bychom měli za sebou
několik besed pro žáky z místní ZŠ a MŠ, těšili se
na již tradiční scénické čtení, připravovali se na pasování prvňáčků na čtenáře a pomalu bych začala
hledat inspiraci pro podzimní tvoření v knihovně.
Všechno je ovšem jinak a nikdo v současné době
nevíme, co bude na podzim a v zimě. Pokud budou
platit stávající opatření, pak se bohužel žádné akce
v knihovně konat nemohou. Je tak malinká, že by
se nedala zajistit bezpečná vzdálenost.
Věřím ale, že se vše postupně bude vracet do normálu a že se nakonec plánované podzimní akce
uskuteční. Sledujte FB nebo web knihovny a včas
se vše dozvíte.
12
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Ženský sbor z Kudlovic
Kde začít? A kam pokračovat? Tyto otázky jsme si na
začátku roku kladly i my ve sboru. Po odchodu Jitky
jsme tápaly, kudy pokračovat a kam se vydat tak, abychom její poselství hrdě nesly dál. Abychom byly pořád takové, jaké nás měla ráda, udržely všechno to, co
nás naučila a co do nás dala, ale zvládly to samy?
Před Vánoci se nás netýkalo žádné zpívání u příležitosti rozsvěcení vánočních stromečků ani jiný vánoční
koncert. Nový rok ale přinášel spoustu výzev, sliboval
plnou sezonu a mnoho nových koncertů a festivalů.
Zahájily jsme ho hned první neděli komorním koncertem v kině Hvězda v Uherském Hradišti. U příležitosti vernisáže každoroční výstavy fotografií uspořádal
Jiří Plocek vzpomínku na Jitku Šuranskou, kde na ni
zavzpomínali všichni, které měla ráda svým vystoupením. Vzaly jsme s sebou Staňu Gabriela, doprovodil
nás. Děkujeme za to, Stani!
Další z výzev, vlastně jednou z těch největších, byl
dvojkoncert pořadu O duši, který jsme překládali právě ze začátku listopadu. Zájem diváků byl obrovský
a my i s mužským sborem jsme věděli, že do toho
musíme dát všechno. Opět se nás ujal Staňa a makal
s námi na přípravě. Pár dní před plánovanými koncerty ale Vláda ČR zpřísnila opatření proti šíření koronaviru a i tyto termíny jsme museli zrušit. Už se na vás
moc těšíme na podzim a doufáme, že nám vystoupení
nic nepřekazí.
Do té doby ale musíme stihnout ještě pár věcí. Na začátku července nás čeká dlouho plánované soustředění s Marianem Friedlem a celou partou muzikantů
z Beránků a vlků. Marian chystá nové CD s názvem
„11 podob lásky“, jež bude natočeno na začátku srpna
a pokřtěno 28. října, v den prvního výročí odchodu

Jitky. Přece jen, album plánovali ještě spolu…
Ačkoliv se i léto tvářilo, že bude bez zábavy, opak je
pravdou. V pátek 14. srpna vystoupíme na Hudebním
maratonu v Brně při příležitosti vzpomínky na Jitku,
o týden později, opět v pátek v Brně, nás čekají Beránci a vlci na F-scéně. Poslední srpnový víkend strávíme
ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm pěveckými
workshopy a představením projektu „11 podob lásky“.
Pokud se uskuteční Slavnosti vína v Uherském Hradišti, v sobotu 13. září od 20 hodin nás můžete přijít
podpořit na Kolejní nádvoří a konečně tak i v naší domovině slyšet koncert O duši.
11. října se pak chystáme na Kohútku spolu s Mužským
sborem z Kudlovic a CM Stanislava Gabriela. Následuje zmiňovaný křest nového CD a po něm, poslední
víkend v říjnu, snad slibovaná Duše v Kudlovicích.
Na všech těchto akcích už s námi ale bude i naše
nová dobrá duše, houslová a pěvecká posila a velký
tahoun, Peťka Jelénková. Našly jsme se navzájem,
jsme moc rády, že ji máme a pevně věříme, že nám to
spolu bude šlapat dál.
Držte nám palce a přijeďte se na nás kamkoliv podívat! Budeme se těšit.
Vaše KUDLANKY
(Za ženský sbor Eva Štěrbová a spol.)
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Mužský sbor Kudlovice
Ve spolupráci se Ženským sborem z Kudlovic i Obcí
Kudlovice, v zastoupení paní starostky Čechmánkové,
se nám 22. 2. 2020 krásně vydařila fašankové obchůzka. Jako každý rok nás na ní hudebně doprovodili členové staroměstské cimbálové muziky Bálešáci.
Poděkování patří všem, kteří s námi na naší fašankové
pouti z Doliny do Kudlovic postáli, pozpívali a pohostili nás.
Každý rok usilujeme o to, aby se zapojilo více lidí, a to
i těch, kteří zrovna nejsou folkloristy. Zatím se nám to
moc nedaří, ale i tak nás letos potěšila děvčata z ženského sboru, která neváhala s sebou vzít děti. I toto je
cesta, jak nenásilně vést mladé k udržování lidových
tradic na vesnici.
Od ledna 2020 jsme spolu s ženským sborem a Cimbálovou muzikou St. Gabriela (CMSG) opět začali usilovně pracovat na přípravách koncertu O lidské duši,
jehož premiéru na podzim loňského roku odsunula
tragická událost v podobě rychlého odchodu Jitky
Šuranské. Ve spoustě z nás nějakým způsobem tato
smutná událost doznívala a doznívá, a tak termín 13.
a 14. března 2020 měl být pro nás jakýmsi okamžikem
katarze a vyrovnání se s minulostí. Zdá se však, jako
by téma koncertu O lidské duši bylo snad začarované.
12. 3. 2020 vláda ČR vyhlásila nouzový stav a všechno
naše úsilí, hodiny nácviků, administrativa spojená s
organizačním zajištěním, nazvučení sálu…..vše se rozplynulo pod hrozbou šíření nemoci COVID-19. A tak
nás bude čekat „třetí pokus“ o uvedení našeho pořadu. Předpokládáme, že k němu dojde v termínu 30.
a 31. října 2020.
Už při minulém
podzimním termínu jsme pro velký
zájem měli naplánovány dva koncerty, které byly
vyprodány, a tak
doufáme, že nám
i nadále zachováte
přízeň.
S uvolňováním mimořádných opatření začínáme od
konce května zase
14

zkoušet. Přislíbili jsme spolupodílet se na programu
mimořádného projektu „iFolklorní Strážnice“, který
bude od pátku 26. 6. 2020 do neděle 28. 6. 2020 probíhat formou streamového vysílání na sociálních sítích,
především pak na facebookových stránkách „iFolklor.
cz“ a „Festival Strážnice“. Cílem projektu je připravit
a prostřednictvím různých médií odvysílat pestrý hudebně-pěvecky-tanečně-literární program folklorních
subjektů z ČR i ze zahraničí, který by měl alespoň částečně suplovat zrušený Mezinárodní folklorní festival
ve Strážnici.
Pokud tomu vývoj epidemiologické situace v ČR dovolí, rádi bychom 8. 8. 2020 zrealizovali v areálu chalupy
u Strmenských tradiční Medové zpívání. Vystoupí například Staroměštští mládenci, Mužský sbor z Rohatce
a pozvání s největší pravděpodobností přijme i skvělý
Folklorní soubor Rosénka z Prahy s vynikající cimbálovou muzikou Muzička.
11. 10. 2020 nás pořadatel festivalu Valašské letokruhy, Miro Moravčík, pozval ke zpívání v pořadu Muziky
na Kohútce, kde si mužský sbor zazpívá za doprovodu
CMSG.
Naplánováno do dalšího „kvartálu“ máme, tak teď
nezbývá jen než si přát, aby se situace v ČR po mimořádných opatřeních rychle vrátila do normálu. Budeme doufat, že se s Vámi na nějaké z plánovaných
kulturních akcí ve zdraví sejdeme a na zdraví sobě také
společně připijeme.
za Mužský sbor Kudlovice
Stanislav Gabriel
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O hasičoch, viroch a stromoch
Od posledka sa teho moc neudálo, tož nečekajte nejaké
romány. Bylo před koncem roka, kdy už všeci vyhlédáme
Ježiška, peče sa cukrové a baby gruntujú jak by jich za to
platili, zafúkalo od Moravy a už sme jeli. Na Dolině za Říšovým popadaly stromy a vzaly sebú aj dráty.
V lednu sme si porozdávali zaséj nejaké metály na tradiční
výroční schůzi. Tradicú sa pomaly stává aj protahování kanála u školy. Snáď už potřebuje trochu opravit kanalizace
pod silnicú, lebo sa nám tam šprajcovaly hadice s krtkem
(to je ten inštrument kerý sa procpává ucpaninú). Eště v
únoru sme znova startovali motorovú pilu na dolině pod
Pasekama u Myslivny. Stromisko tam spadlo do cesty.
A to už sa k nám potichučky plazil ten čínský darebák. Aj
pro nás to znamenalo omezení, protože k výjezdu mohli
jet enem třé hasiči a členi jednotky, keří sú aj profesionální
hasiči dostali nakázané, aby sa s nama ostatníma nestýkali.
První zásah s hadrú na tlamě byl za zahradnictvím u potoka. Hořalo tam v kořeňoch stroma a nešlo to uhasit. Moseli
sme odřezat rozvětvený kmeň, aby sme sa dostali k ohňu.

Tři kubíky vody protékly hadicama, než sme zahlásili konec
zásahu.
Necelý měsíc potem sa slavíl svátek svatého Floriánka, patrona hasičů. No šak hned v noci o tři čtvrti na tři húkala
na oslavu siréna. Střílání a rany co byly slyšet nebýl ohňostroj na počest sv. Floriána, ale požár trafa u mlýna. Štyry
jednotky sa sešly. A za týden, hnedkaj z rána, co myslíte?
No ba, strom na dolině. A aby sa Kateřina projela, tož až
před Habešem. Jasanisko jak sviňa padlo korunú na silnicu. Zjistili sme, že všecky padlé stromy majú zdravé kmeny,
ale prakticky nemajú kořeně. Všecko uhnilé. Tož až pujdete
na hřiby, dávajte bacha, ať Vás něco nezamlaští. Když sa
rozplynuly pověsti o strašlivé smrtící epidemii a nekeří lidi
sa přestali bát žít, udělali sme odložený sběr železa. Třema
autama sme to svážali v pátek aj sobotu dopoledňa. Podle
množství šrotu kerý sa zebral si myslíme, že už ste sa nemohli dočkat sběru.
Tož zbytek pandémie přežijte ve zdraví, hlavně sa z teho
nepoto a nezapomeňte, že nejhorší je smrť z vyděšení.

Trochu informací z TJ Kudlovice
Chceme Vám poskytnout několik informací zdění
organizace TJ Kudlovice. To, že se nehraje u nás fotbal,
to už je všeobecně známo. Totální nedostatek hráčů
a zatím ani naděje, že by se situace zlepšila, jak v dorosteneckém, tak i v mužském fotbale. Máme u nás
v současné době tři vlastní hráče a ti hostují v Babicích
a v Sušicích. Někteří, kteří sice nejsou registrováni, ale
hrát by mohli, prostě nechtějí, nemají zájem ani ochotu.
Sem tam si dojdou na hřiště mezi sebou, jak se říká „začutat“ a to je vše. A není tady ani chlapců v žákovské
a dorostenecké kategorii. Asi se u nás rodí více děvčat,
než chlapců. Pomyslíme-li, že v daleko menších dědinách, například v Sušicích nebo Jankovicích, mají mužstva sestavena převážně z vlastních řad. U nás velký
problém. Snad se začne blýskat na lepší časy, protože
od léta chceme začít systematicky pracovat s těmi nejmladšími, kterých je u nás přeci jen více, ale hlavně,
našli jsme jednoho obětavého člověka, do fotbalu velmi dobře zasvěceného a zkušeného a taky ochotného
tu naši omladinu vést a vzbudit u ní zájem ke sportu
a k fotbalu. Co se týká činnosti úzkého výboru TJ, je teď
hlavně údržba celého velkého areálu. Je to kolem dokola
hodně sečení i oprav mnoha věcí, které už slouží mnoho
let. Jsou to různé instalatérské práce, opravy přestárlého
traktoru-sekačky, hnojení, opravy závlah a podobně.
Výbor TJ by chtěl v létě uspořádat pouliční turnaj družstev v malém fotbalu na zmenšeném hřišti, třeba v šestičlenných družstvech. Dále uvažujeme, že po opravě
asfaltové plochy bychom mohli uspořádat turnaj tříčlen-

ných družstev v nohejbalu. Chtěli bychom zatím alespoň
takto oživit sportovní činnost v naší obci.
Co nás velmi taky trápí, je majetkověprávní spor o část
pozemku jedné parcely, která zasahuje ve spodní části
do hřiště. V polovině 70. let min. století, se tam začala
navážet zemina za účelem rozšíření hřiště. Později byla
s původním majitele sepsána kupní smlouva a pozemek
byl zaplacen. Nevíme, ale asi nebylo vše řádně dotaženo
do konce. Asi to nebylo zapsáno na katastru. Celé roky se
hřiště užívalo bez problémů, až po snad 33 letech se začali dožadovat potomci původního majitele o zaplacení
mnoha set tisíců, za úžívaní tohoto pozemku. To nebylo
a není v našich možnostech. Už delší dobu se hledá nějaké rozumné řašení. I Obec má zájem, aby se celá věc
vyřešila. Výbor TJ, počátkem března tohoto roku, předal právničce celou tuto záležitost k řešení. Ta už učinila
první kroky k tomu, aby se celý tento problém narovnal.
V současné době je však paní právnička v rekonvalescenci, po absolvování oparečního zákroku, takže se celé jednání ještě trochu potáhne.
A ještě malá poznámka: V době, kdy se měla konat degustace a posléze košt slivovice, přišla koronavirová epidemie a zákazy všech akcí. A tak nyní, kdy dochází k rozvolňování, snad taky brzy skončí povinnost nosit roušky.
Výbor rozhodl, že se tato akce uskuteční v červenci.
Vše se včas upřesní. A můžeme pak pokoštovat pálenky
s vědomím, že v zimě hřeje a v létě chladí. Děkujeme zároveň všem dárcům za poskytnuté vzorky. Přejeme všem
našim spoluobčanům dobré zdraví a radost ze života.
Výbor TJ, s pozdravem sportu zdar!
15

www.kudlovice.cz

Český zahrádkářský svaz Kudlovice
Nový rok jsme všichni vítali v očekávání, že paní Zima
dostane rozum a potěší nás pěknou sněhovou peřinou,
která by alespoň trochu navodila zimní atmosféru a
dodala vláhu do půdy. Marně. Ti, co se s láskou starají
o své zahrádky, vinice či trnkové sady si alespoň jednou
museli povzdechnout: „To zas bude rok.“
Letos se konala Valentýnská výstava vín 15. února. Příprava na tuto naši největší a nejnáročnější akci začíná
již počátkem ledna. Degustace proběhla 9. února pod
vedením garanta pana Josefa Bičana. Byla rozdělena
do 8 komisí, k degustaci bylo předloženo 325 vzorků,
z toho 226 bílých, 12 růžových a 87 červených odrůd.
Šampiony výstavy se stali z bílých odrůd Ryzlink rýnský,
p.s. místního vinaře Stanislava Dočkala, z červených
odrůd cuvée Cabernet Cortis, vzh. vinaře Stanislava
Nedbálka z Topolné. Cenu starostky obce za nejlepší
kudlovické víno získal pan Dočkal se svým Ryzlinkem.
Kdo navštěvuje naši výstavu pravidelně, si letos mohl
všimnout velké změny. Pozměnili jsme rozmístění regálů se vzorky v sále. Samozřejmě obavy byly, měnit, neměnit, bude to lepší, jak se vám to bude líbit.
Výsledek - dostali jsme od návštěvníků samou chválu.
Děkujeme.
V den výstavy úderem 13. hodiny se začala nalévat nabízená vína a davy hostů proudily ještě dlouho po zahájení výstavy. Výstava proběhla v poklidné a přátelské
atmosféře, večer nám zpříjemnila cimbálová muzika
Lintava. Tímto bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům za účast, chlapcům i děvčatům za obsluhu u vína,
pořadatelům za ochotu, nápaditost a čas strávený přípravou.
To jsme zdaleka netušili, že to byl jeden z mála koštů,
které se podařilo v tomto roce uspořádat. Z okolních
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obcí se stihly výstavy uskutečnit v Míkovicích, Traplicích, Jalubí a pak nás zastavila pandemie, o které
jsme slýchali z televize či rádia. Byla přece daleko, až
ve vzdálené Číně, nás se přece vůbec netýká - a bylo
dokoštováno.
Co se týká oblasti ostřejších vzorků, tak tam se nám
moc nedařilo. Trnky vloni zmrzly ještě v květu, pod kotlem tudíž nebylo proč zatápět. Alespoň se dopily staré
zásoby a uvolnilo se místo v demižonech. Letos to vypadá na hojnou úrodu ovoce, ale pozice páleničáře je
stále neobsazena. Pokud do podzimu nenajde naše organizace nového páleničáře, budeme nuceni ponechat
opět pálenici zavřenou.
Nouzový stav a s ním spojená omezení se dotkla
života mnoha z nás. Zákazem vycházení v prvních dvou
až třech týdnech většina z nás plnila resty, na které
nezbýval jindy čas, jako vymalovat, udělat pořádek
v garáži, špajzu a bůh ví v čem ještě. Nastalá situace
neumožnila naší organizaci uspořádat výroční ani členskou schůzi. Doufáme, že se nám podaří naplánovat výroční schůzi v náhradním termínu, a věříme, že zájezd
za vínem i košt štrúdlů, buchet a moučníků proběhne
ve stanovených termínech.
za ZO ČZS Kudlovice Petra Škrabalová
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Kaple
Vážení občané,
s povděkem rádi využíváme možnosti, po minulé odmlce, vás touto cestou informovat co je nového a co
se chystá v následujícím období v naší kapli.
V jarním období 2019 jsme interiér kaple vymalovali a zároveň ošetřili vnitřní pohledové dřevěné konstrukce. K tomuto kroku jsme přistoupili, poněvadž
při dalších stavebních pracích by již nemělo dojít ke
znečištění zdí a stropů prachem, a také z důvodu, že
jsme jiné práce nemohli realizovat z důvodu chybějících plánů k interiéru kaple.
To se však během podzimu 2019 změnilo, a s radostí
můžeme oznámit pokračování realizací interierů.
Keramická dlažba, která byla položena v průběhu
února 2020, díky vstřícnému postoji jak řemeslníků,
tak i dodavatele materiálů přišla na částku cca 500
tisíc (jedná se o pokládku celkem 320 čtverečních
metrů).
Architekt Zajíček ve spolupráci s výtvarníky připravil
modely ambonu, svatostánku a oltáře. Ti z vás, co se
účastnili výroby adventních věnců, nebo se účastnili
prosincové mše na Obecním úřadě, je mohli shlédnout. V současné době jsou tyto návrhy schváleny
komisí Arcibiskupství Olomouckého.
Je třeba také zmínit finanční náročnost těchto prací, a požádat vás všechny o pomoc. Finanční prostředky na oltář již od dárce máme přislíbeny (cca
100 tisíc). Chybí nám v současnosti finanční krytí
na kamennou dlažbu stupně a předstupně presbytáře včetně „kněžiště,“na niž ve spolupráci s paní

starostkou žádáme o dotaci z krajského rozpočtu,
zhotovení ambonu, a svatostánku. Rádi bychom,
pokud to okolnosti dovolí, tyto záležitosti realizovali
do konce letošního roku.
Vzhledem k absenci sbírek v loňském roce, prosíme
o shovívavost s jejich vyšší frekvencí v roce letošním
(jedna již proběhla počátkem roku a další dvě plánujeme).
V lednu 2020 byla také ukončena kontrola prováděných sbírek za období minulých pěti let s výsledkem
bez závad.
Závěrem přijměte poděkování za podporu v obdobích
předešlých, a o kterou vás žádáme nadále.
za občanské sdružení
M. Kryštof
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Kronika
Vážení spoluobčané,
v roce 2016 jsem byl pověřen zastupitelstvem naší obce, abych
od roku 2016 vedl kroniku naší
obce, z čehož vyplývá zaznamenávat různé události, zajímavosti
a vůbec celkový život v naší obci.
Zaznamenává se činnost zastupitelstva obce, vydaná usnesení
a všechna důležitá rozhodnutí,
dále je to věnování se kultuře, veřejnému životu, průběhu počasí
v daném roce, dále školství, sportu a činnosti všech složek v obci
a také celkové statistice, jako je
počet obyvatel, narození, úmrtí
a podobně.
Převzal jsem tuto činnost od
mého předchůdce, pana Richarda Horáka, který naši kroniku
vedl od roku 2001 do konce roku
2015. Tedy úctyhodných 15 let.
A musím konstatovat, že ji vedl
velmi dobře a podrobně a taky
mi v mém rozjezdu hodně pomohl a poradil. Jsem mu za to velmi
vděčný. První díl kroniky Kudlovic
se začal psát již v roce 1923 a vedl
ji pan Kučera František, č.p.182.
Tento první díl kroniky je uložen
v okresním archivu v Uherském
Hradišti. Ale je zdigitalizována
a každý, kdo bude mít zájem, si
ji bude moci stáhnout. Druhý
díl kroniky se začal psát od roku
1991 do roku 2010. Tento druhý
díl bude brzy také zdigitalizován.
Je v ní popsáno v 413 stran formátu A4. V těchto kronikách jsou
zaznamenány různé zajímavosti
a postřehy. Chtěl bych v každém
dalším vydání kudlovského zpravodaje vždy vybrat nějakou zajímavost z dávných dob i z let nedávných.
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Dnes se však chci zmínit a vzpomenout na nejdéle píšícího kronikáře naší obce (od roku 1964
do konce roku 2000, tedy 36 let),
pana Vladimíra Drábka.
Jak dobře víme, pan Vladimír Drábek zemřel v únoru tohoto roku
ve věku 92 let. Rozloučili jsme
se s ním navždy, ale zapomenout na něho nemůžeme, protože zanechal po sobě hlubokou
a nesmazatelnou stopu. Patřil
k nejvýznamnějším osobnostem
našich rodáků, jako byli například
básník a farář Bruno Sauer nebo
profesor Josef Hubáček a někteří další. Prožil bohatý a pestrý život. Vystudoval gymnázium a po
příchodu komunismu, kdy žačala
být potlačována svoboda slova,
byl jako dvacetiletý mladík zatčen
za rozšiřování tiskovin proti lidově-demokratickému zřízení. Byl
odsouzen na dva roky do těžkého
žaláře ve věznici Na Borech v Plzni. Tam později vážně onemocněl
a po krátkém přeléčení s podlomeným zdravím pak pracoval
v kamenolomu (jako ve filmu Černí baroni). Po propuštění mu nikde nechtěli poskytnout zaměstnání, až se uchytil nejprve jako
skladník velkoobchodu s nábytkem, kde se později propracoval
svojí pílí, poctivostí a znalostmi až
na vedoucího pracovníka. Později
se pak u nás začal začleňovat do
života obce i se svojí manželkou.
Hrával v kudlovském ochotnickém
divadle, byl jedním ze zakladatelů
foklorního souboru Lúčka a taky
byl u zrodu ČZS v Kudlovicích.
Dlouhá léta pracoval ve sboru pro
občanské záležitosti při tehdejším
MNV Kudlovice a jak už bylo zmíněno, stal se kronikářem obce.

Přišel listopad 1989 a nastala
změna politického zřízení. V roce
1990 začal formovat u nás Občanské fórum, které iniciovalo tu
velkou změnu i v naší obci. Byl
hlavním tahounem těchto nových změn. Přišly volby a ve svých
63 letech se stal prvním porevolučním starostou Kudlovic.
A jak říkával: „Museli jsme se
všichni učit a vyrovnávat se s novými věcmi. S novými předpisy,
se kterými jsme se museli po čtyřiceti letech socialismu potýkat.“
Jako starosta si počínal úspěšně, vždy s rozvahou, a taky byl
velkým iniciátorem, když spolu
s okolními starosty rozjeli akci
vybudování společného vodovodu pro nás a okolní obce.
V 90. roce byl plně rehabilitován
a stal se i předsedou Konfederace
politických vězňů v našem okrese. Říkával: „Jako křesťan jsem
všem odpustil, ale nezapomněl.“
Byl nejen mezi námi, ale i jinde
velmi váženým člověkem. Byl
velmi moudrý, uvážlivý a velmi
vstřícný ke všem lidem kolem
sebe.
Nezapomeňme na tohoto vzácného člověka. Čest jeho památce.
Zdeněk Jabůrek
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společenská kronika 2020
Narození dětí
Narození dětí v roce 2020 s trvalým pobytem
do 30.6.2020

Narození dětí v roce 2019 s trvalým pobytem
Karolína Borýsková
Nikola Trávníčková
Mikuláš Tomaštík	
Eliška Talašová
Elen Dřevojánková
Lukáš Vantuch	
Viktor Zábrana	

Michal Chrástek	
Viktorie Kamenická
Anna Bilavčíková

Jubilanti
TOMAŠTÍKOVÁ ANNA
KOŽUŠNÍKOVÁ VLASTA

90
90

BELANTOVÁ MARIE
KADLECOVÁ VĚROSLAVA
SCHEJBAL JAN
CHRÁSTKOVÁ KVĚTOSLAVA

85
85
85
85

KAŠNÁ MILADA
ŽATEČKOVÁ DANKA
GREBENÍČEK ANTONÍN
ZAPLETAL JAN
PAULUS BOHUMIL
MIKŠ FRANTIŠEK
GERŠIOVÁ JOSEFA
BADALOVÁ MARIE
ROŽEK JAROSLAV
GREBEŇOVÁ MARIE
HORÁKOVÁ DRAHOMÍRA
VÍCHOVÁ ZDEŇKA
BARTOŠKOVÁ BOŽENA

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

KUČEROVÁ JINDŘIŠKA
JABŮREK ZDENĚK
HUJKOVÁ MILENA
BIČÁNEK JAROMÍR
JABŮRKOVÁ ANNA
VARMUŽA MIROSLAV
ŠUSTALOVÁ VĚRA
JANOŠEK IVAN
HAMMEROVÁ MILADA
VLK RUDOLF
KOTLABA JOSEF
KORYTÁR KAROL
JABŮRKOVÁ MARIE
DUBČÁK ANTONÍN
KRAVÁČKOVÁ MARIE

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

JANOŠKOVÁ JARMILA
SEKANINA VÁCLAV
VLKOVÁ LUDMILA
KUČERA VLASTIMIL
ULMAN HYNEK
ŠURANSKÝ JAROSLAV

70
70
70
70
70
70

Úmrtí
Vladimír Drábek	
Zdeněk Chybík	

22.2.2020
11.3.2020
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kalendář akcí 2020
LEDEN		
5.1.

Tříkrálová sbírka

		

ÚNOR		

1.2.
Dětský karneval
15.2.
Valentýnská výstava vín
22.2.
Maškarní ples
22.2.
Fašank
		

BŘEZEN		

1.3.
Divadelní představení „Normální debil“ - divadelní spolek Pecka
13.-14.3. Koncert mužského sboru
ZRUŠENO

		

DUBEN		

4.4.
Ukliďme Česko - Kudlovice
4.4.
Košt slivovice
19.4.
Jarní běh od sádku k vinorádku
27.4.
Zápis do ZŠ
30.4.
Stavění Máje
		

ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO

KVĚTEN		

12.5.
Zápis do MŠ
23.5.
Poznávací zájezd do Krakova
30.5.
Den dětí a rodičů + kácení Máje
		

ZRUŠENO - NÁHRADNÍ TERMÍN 2021
ZRUŠENO

ČERVEN		

6.6.
Den otevřených sklepů
ZRUŠENO - NÁHRADNÍ TERMÍN 2021
13.6.
Výlet na Komínku a Bunč - ZŠ, MŠ, OÚ
ZRUŠENO
26.6.
Zahradní slavnost v ZŠ a pasování prvňáčků na čtenáře
26.-28.6. Rafty
ZRUŠENO
Obec Kudlovice společně se ZŠ a MŠ Kudlovice, za podpory obecních spolků
		
vás srdečně zve na

ČERVENEC		

18.7.
Z pohádky do pohádky - Dolina
ZRUŠENO
25.7.
Srnčí hody
						

UKONČENÍ

PRÁZDNIN

SRPEN		

8.8.
Medové zpívání
28.-30.8. Barum Rally
29.8.
Ukončení prázdnin
		

ZRUŠENO

ZÁŘÍ		

10.-11.9. Slovácké slavnosti vína a památek
19.9.
Lesní zkouška loveckých psů - Kudlovice Dolina
26.9.
Ukliďme Kudlovice a Dolinu
		

ŘÍJEN		

18.10.
Podzimní běh
24.10.
Košt likérů a pomazánek s divadelním představením
29.10.
Lampionový průvod
30.-31.10. Koncert mužského sboru
		

v sobotu 29. srpna 2020
v 16.00 hodin
na hřišti v Kudlovicích
Pro děti a rodiče bude připravena napínavá stezka obcí,
na hřišti pak nafukovací zábavné atrakce pro děti a od
18.00 hodin k poslechu a k tanci zahraje pan Jiří Kura.
Pro děti budou zajištěny špekáčky.
Přijďte si s námi udělat pěkné odpoledne!

OBEC KUDLOVICE

LISTOPAD		

7.-8.11
Martinské hody
21.11.
Vánoční dílničky + jarmark
28.11.
Svěcení adventních věnečků a rozsvícení vánočního stromu
		

PROSINEC		
11.12.
24.12.
31.12.

Setkání důchodců
Vánoční putování za zvířátky - ZŠ, MŠ
Půlnoční vatra s ohňostrojem na kopci Palatách
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